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ADMINISTRATIES DIE HET GOEDE VOORBEELD 
GEVEN 

De milieuvriendelijke aankopen van Brusselse administraties 

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van administraties van het Brusselse Gewest die reeds 
groene of milieu-criteria opnemen in hun overheidsaankopen. De gewestelijke rondzendbrief 
van februari 2009 maakt dit vanaf heden ook verplicht voor de gewestelijke administraties 
(ION’s) die rechtstreeks afhangen van de Brussels Hoofdstedelijke regering. Overheden dienen 
immers het goede voorbeeld te stellen door milieuvriendelijk aan te kopen. 

 
1. ACTIRIS 
 
EEN DUURZAME KANTINE 
 
ACTIRIS is de administratie bevoegd voor arbeidsbemiddeling in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Sinds juni 2009 startten zij met een “duurzame kantine” op de hoofdzetel van Actiris. 
Dit engagement kwam na een vrijwillige en bewuste beslissing van de verantwoordelijken en de 
medewerkers van de kantine, maar ook naar aanleiding van de ministeriële omzendbrief van 
februari 2009 waarin wordt gevraagd criteria m.b.t. het milieu en de duurzame ontwikkeling bij 
overheidsopdrachten in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest op te nemen.  
  
Concreet heeft de kantine een charter met Leefmilieu Brussel en Bioforum Wallonie 
ondertekend waarin ze zich inzet om met name verse seizoensgroenten en -fruit te gebruiken, 
voorrang te geven aan plaatselijke leveranciers en wekelijks een vegetarische schotel aan te 
bieden.  
Er worden 90 maaltijden per dag geserveerd, en ongeveer 25% van het personeel op de 
hoofdzetel komt er eten. Vandaag is er een stijging te merken van 30% voor de aankoop van 
warme maaltijden. De meerderheid van het personeel dat in de “duurzame” kantine eet is 
tevreden over de kwaliteit en de variatie van de aangeboden maaltijden (salad-bar, warme 
maaltijden, seizoensfruit als tussendoortje, …) 
 
De verantwoordelijken van de kantine en de chef-kok volgen bovendien de opleidingscyclus 
georganiseerd door Leefmilieu Brussel, waarbij duurzame menu’s worden uitgewerkt, schotels 
worden klaargemaakt en energiezuinige kookmethodes op het programma staan.  
 
Voor meer informatie in verband met het project duurzame kantines kan u de website van het 
project “duurzame kantines” van Leefmilieu Brussel raadplegen: 
www.duurzamegrootkeukens.be 
 
 
2. GEMEENTEBESTUUR JETTE 
 
GROENE AANKOPEN 
 
De gemeente Jette koopt eveneens sinds geruime tijd ecologische producten. Zo wordt er 
systematisch in elk lastenboek een clausule opgenomen die zegt dat het gemeentebestuur in 
de voorbereidende fase zit om het label voor eco-dynamische onderneming te krijgen, waar de 
leveranciers dus rekening dienen mee te houden. 
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Zo kopen ze verpakkingen aan dat bestaat uit gerecycleerd materiaal, het papier dat het 
gemeentebestuur gebruikt is voor 100% gerecycleerd papier en draagt het FSC-label en een 
deel van de aangekochte enveloppen is eveneens gerecycleerd papier en draagt het FSC-label. 
In de lastenboeken voor de kuis- en onderhoudsproducten worden chemische en andere 
producten die een negatief effect kunnen hebben op de gezondheid uitgesloten in de 
technische criteria, en worden producten van plantaardige oorsprong verkozen. 
 
Ook voor de aankopen van de voeding voor de gemeentelijke kantines van Jette wordt er in de 
lastenboeken gevraagd om seizoensgebonden groenten te leveren. Er worden per dag 
ongeveer 800 maaltijden geserveerd in de kantines voor het gemeentepersoneel de 
gemeentelijke scholen, de gemeentelijke crèches en speelpleinen. 
 
 
 
3. GEMEENTEBESTUUR ETTERBEEK 
 
GROENE AANKOPEN 
 
Het gemeentebestuur van de gemeente Etterbeek kocht voor de hele administratie en de 
OCMW administratie enkele maanden geleden 38 nieuwe multifunctionele printers, waarmee 
men ook kan kopiëren, faxen en scannen. Zo worden er printers en papier uitgespaard. Ook het 
papier dat het gemeentebestuur aankoopt is gerecycleerd papier en hiervoor was het 
lastenboek gebaseerd op het type-voorbeeld van het lastenboek van Leefmilieu Brussel. 
  
Er werden ook 2 kleine elektrische voertuigen aangekocht voor de diensten openbare netheid. 
Daarenboven werd er een nieuwe vuilnisbak geïnstalleerd met zonnepannelen, de vuilnisbak 
zet de verzamelde zonne-energie meteen om het afval compacter te maken zodat de 
vuilnisbakken minder snel moeten worden geleegd, en er dus transportkosten kunnen worden 
bespaard. 
 
Binnen het gemeentebestuur gebeuren alle aankopen via de aankoopcentrale, en er wordt voor 
een continue verbetering van harmonisatie gezorgd om efficiënt groene criteria op te nemen in 
de lastenboeken van alle gemeentelijke aankopen. De opname van ecologische criteria in de 
lastenboeken kadert in een algemeen eco-beheer, het gemeentebestuur van Etterbeek bezit 
immers het label “eco-dynamische onderneming”. 
 
 
4. GEMEENTEBESTUUR WATERMAAL-BOSVOORDE 
 
RECUPERATIE INFORMATICAMATERIAAL 
 
Het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde wenste in 2005 het afval dat gegeneerd wordt 
door het steeds vervangen van computers door nieuwere en performantere computers te 
stoppen. Hiervoor dienden ze een project in voor haar lokale agenda 21. Er werd een technicus 
aangenomen voor 18 maanden die het informaticamateriaal systematisch verifiëerde en 
sommige onderdelen verving zodat ze sneller en perfomanter konden werken. Zo werd er heel 
wat afval vermeden en in plaats van geheel nieuwe computers aan te kopen werden bv. enkel 
de moederkaarten vervangen. Tot vandaag werkt de informaticadienst van het 
gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde volgens deze logica, en onderdelen die echt niet 
meer kunnen worden gebruikt, sturen ze naar organisaties uit de sociale economie. 
 
Dit voorbeeld toont aan dat ook publieke overheden volgens een andere logica kunnen werken 
bij hun aankopen: eerst wordt er een grondig nagedacht over de behoeften en nagekeken of er 
niets kan worden gerecupereerd of hersteld, alvorens echt over te gaan tot nieuwe aankopen. 
 
  


